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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ  

về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 

11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (gọi 

tắt là Nghị định số 81). 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, phổ biến thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 81 của 

Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt; bảo 

đảm thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trực thuộc Sở. 

 2. Xác định rõ những công việc trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện 

nhằm đưa công tác phòng, chống vũ khí huỷ diệt hàng loạt trở thành nhiệm vụ 

thường xuyên, liên tục của các cơ quan, đơn vị trong toàn Sở. Tăng cường hiệu quả 

công tác chỉ đạo, công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức phối hợp tốt với các lực 

lượng có liên quan nhằm đấu tranh, ngăn chặn và phòng ngừa phổ biến vũ khí huỷ 

diệt hàng loạt đạt hiệu quả cao.  

 3. Việc triển khai phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ đường lối, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời nâng cao năng lực cho các cơ quan, 

đơn vị; cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.  
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 II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt những nhiệm vụ chung sau:  

- Tập trung tổ chức quán triệt, thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, 

chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; nguy cơ, diễn biến, tình hình phổ biến và 

tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phương thức, thủ đoạn, hoạt động, tính 

chất phức tạp, nguy hiểm, tác hại của việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt; quan điểm, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

- Chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình hoạt động của các thế lực 

thù địch, phản động, các phần tử khủng bố về phổ biến và tài trợ vũ khí hủy diệt 

hàng loạt; nếu phát hiện thấy có vấn đề khả nghi, kịp thời báo cáo tới cơ quan chức 

năng có thẩm quyền, để có các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng, hiệu 

quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đặc biệt là hỗ trợ trong việc quản lý vũ 

khí, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ và sinh học, vật liệu, công 

nghệ, thiết bị lưỡng dụng và công cụ hỗ trợ có thể sử dụng vào việc phổ biến vũ 

khí hủy diệt hàng loạt… 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

2.1. Văn phòng Sở: Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở 

triển khai thực hiện Nghị định  số 81; phối hợp với các đơn vị liên quan, tổng hợp 

báo cáo khi có yêu cầu. 

2.2. Thanh tra Sở: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông 

nghiệp, các thiết bị và công nghệ lưỡng dụng có liên quan sử dụng trong ngành 

nông nghiệp để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Tổng hợp 

kết quả thanh tra, kiểm tra, báo cáo về Sở (qua Văn phòng Sở) khi có vụ việc phát 

sinh. 

  2.3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Thanh tra Sở: Kịp thời trao đổi 

thông tin, chủ động triển khai công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, cơ 

sở giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, các cơ sở buôn bán thuốc thú y, 
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đặc biệt lưu ý các chất cấm có trong thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; các vi sinh vật 

như vi rút cúm gia cầm H5N1 có trong vắc xin và gia cầm mắc bệnh; vi khuẩn than 

(bệnh nhiệt thán), vi khuẩn liên cầu lợn có ở động vật mắc bệnh… các thiết bị và 

công nghệ pha chế, sản xuất thuốc thú y. 

2.4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ động phối hợp với Thanh tra 

Sở: Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật; đặc biệt quan tâm đến việc buôn bán thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, 

pha chế sang chai đóng gói và các thiết bị, công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ thực 

vật.   

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Các đơn vị trực thuộc Sở chủ động cân đối, sắp xếp kinh phí trong dự toán 

được giao hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP 

ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng 

loạt; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai 

thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả triển khai về Sở (qua Văn phòng Sở) trước 

ngày 7/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị phản ánh kịp 

thời về Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Ban biên tập TTTĐT Sở; 

- Lưu: VT-VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Miền 
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